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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-i
rendkívüli nyilvános üléséről, mely 12 óra 00 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Tatai László Polgármester
Buzás Sándor
Ballér Zoltán
Hutter Tamás
képviselők
Távol van: Haller István képviselő
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Meghívottak:Érdeklődő: -fő
Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő
jelen van. Haller István képviselő távolmaradását előre jelezte Ismerteti szóban a kiküldött
napirendi pontokat Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy
szavazzon a napirend elfogadásáról.
Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
51/2015.(VI.17.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. május 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Nemesgörzsöny, Ady u. útfelújítási munkájára ajánlat elfogadása,
szerződés kötése, Zrínyi u. útfelújítás szerződés kötése
Előadó: polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.) Nemesgörzsöny, Ady u. útfelújítási munkájára ajánlat elfogadása, szerződés kötése,
Zrínyi u. szerződés kötése
Előadó: polgármester

Tatai László polgármester elmondja, hogy azért volt szükség a rendkívüli ülés összehívására,
mivel dönteni kell az Ady utca útfelújításáról. Felolvassa az árajánlat tartalmát. Ady utca
1

felületzárása két rétegben történik, a felsorolt technológia szerint:
1, Meglévő kátyúk bedolgozása mart-aszfalttal
2, Meglévő út takarítása portalanítása
3, Emulzió gépifelhordása
4, 2,4 bazaltkő szórása
5, Felvitt anyagok behengerlése
6, ismételt emulzió gépi felhordása
6, 2,4 bazaltkő szorása géppel és behengerezése
felmérés alapján az utak átlagos szélessége 3 m
felület területe 1459 m2
8 cm-es rétegben mart-aszfalt
Az utcára vonatkozóan az anyagköltségre és a munka díjra összeségében Bruttó: 500 Ft/m2,
Összesen:729.500 ft
azaz bruttó Hárommillió-nyolcszázhúszezerötszáz ft-os árajánlatot adunk.
A cég adótartozás alatt, felszámolás alatt nem áll.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy továbbra is fenntartja a véleményét, mely szerint nem
megbízható a cég, az ár gyanúsan alacsony, nem javasolja az ajánlat elfogadását és a
szerződés megkötését.
Tatai László polgármester elmondja, hogy ellenőrizte a referenciáikat, nem lesz velük
probléma. Tájékoztatja a testületet, hogy szeretne előlegszámlát benyújtani.
Novák Edit aljegyző elmondja, hogy korábbi ülésen is az volt a döntés, hogy csak utólag
fizetnek a vállalkozónak. Semmiképp sem szabad előre fizetni nekik, ha úgy dönt a testület,
hogy szerződik velük.
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Ballér Zoltán képviselő elmondja, hogy tényleg abban állapodott meg a testület,hogy csak
utólag fizet ennek a cégnek.
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről további kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
52/2015.(VI.17.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Stabil-Aszfalt
Kft. árajánlatát az Ady utca útfelújítási munkáira az előterjesztésnek megfelelően elfogadja,
egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 729.500.- Ft összegben.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zrínyi u. útfelújítására a Stabil-Asztfalt Kft.vel a szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend nincs,
kérdés, bejelentés hiányában a 2015. június 17-i nyilvános ülést 12óra 38 perckor berekeszti.
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K.m.f.

Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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